ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Η πρώτη παραγωγή στο εργοστάσιο της Εταιρείας στην θέση Καψοβάτι
του Αιγινίου Πιερίας έλαβε χώρα στο τέλος Σεπτεµβρίου 2003, ενω ολόκληρη η
παραγωγή των φιαλών είχε µεταφερθεί στις εν λόγω εγκαταστάσεις µέχρι τον
∆εκέµβριο του 2003. Η παραγωγή των πωµάτων µεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις
της Εταιρείας στο Αιγίνιο Πιερίας τον Ιούνιο του 2004.
Είχε υποβληθεί φάκελος για επιχορήγηση του 30% επένδυσης αγοράς και
εγκατάστασης καινούργιου κύριου και βοηθητικού εξοπλισµού, βάσει του Ν.
2601/1998, η οποία εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2002. Η επένδυση ολοκληρώθηκε
στην χρήση του 2005.
Τον Απρίλιο του 2005 κατατέθηκε φάκελος για επιχορήγηση του 30%
επένδυσης ύψους Ευρώ 1.945.600, βάσει του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004, η
οποία εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε από την χρήση του 2005. Τον Φεβρουάριο του
2008, η Εταιρεία πώλησε στην Vivartia τα καλούπια παραγωγής φιαλών και
πωµάτων του εβαπορέ, για τα οποία είχε επιχορηγηθεί µε το ποσό των Ευρώ
109.104,90. Στην χρήση του 2008 η Εταιρεία θα προβεί στην αντικατάσταση των εν
λόγω παγίων, ούτως ώστε να µην προκύψει επιστροφή την ληφθείσας
επιχορήγησης.
2. Οικονοµικά Αποτελέσµατα και Σχόλια περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007
έως 31 ∆εκεµβρίου 2007.
α) Επενδύσεις
Οι συνολικές επενδύσεις κατά την χρήση 2007 ήταν οι ακόλουθες:
Ευρώ 7.214,20 σε µηχανήµατα, µηχανολογικές εγκαταστάσεις και λοιπό
µηχανολογικό εξοπλισµό.
Ευρώ 3.380,10 σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό γραφείων.
Ευρώ 74.701,23 σε κτιριακές και τεχνικές εγκαταστάσεις.
Ευρώ 38.208,00 έξοδα οικονοµοτεχνικών µελετών.
Επίσης στην κλειόµενη χρήση αγοράστηκε µεταφορικό µέσο Jeep στην τιµή
των Ευρώ 20.840,34 το οποίο πωλήθηκε στην αξία των Ευρώ 18.487,40.
β) Αποπληρωµή δανείων
Η εταιρεία είχε λάβει τα εξής δάνεια:
1. Στις 10/12/2003 έλαβε µακροπρόθεσµο δάνειο από την Εθνική Τράπεζα
ύψους Ευρώ 800.000, πληρωτέο σε 23 τριµηνιαίες δόσεις, λήξεως 10/12/2009, από
τις οποίες έχουν καταβληθεί στην χρήση του 2007 Ευρώ 138.775,12 και αποµένουν
Ευρώ 304.143,97, πλέον των τόκων.
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2. Στις 1/3/2005 έλαβε µακροπρόθεσµο δάνειο από την Εθνική Τράπεζα
ύψους Ευρώ 150.000,00 πληρωτέο σε 48 µηνιαίες δόσεις, λήξεως 23/3/2009 από τις
οποίες έχουν καταβληθεί στην χρήση του 2007 ποσό Ευρώ 37.500,00 και
αποµένουν Ευρώ 46.875,00, πλέον τόκων.
3. Στις 6/4/2005 είχε λάβει βραχυπρόθεσµο δάνειο από την Εθνική Τράπεζα
ύψους Ευρώ 650.000,00 το οποίο εξοφλήθηκε µε την είσπραξη του υπολοίπου
ποσού της επιχορήγησης που έχει λάβει η εταιρεία βάσει του Ν.2601/98 εξ Ευρώ
830.000,00, τον Σεπτέµβριο του 2006.
4. Στις 13/12/2005 έλαβε µακροπρόθεσµο δάνειο από την Εθνική Τράπεζα
ύψους Ευρώ 778.240,00, πληρωτέο σε 24 τριµηνιαίες δόσεις, λήξεως 15/12/2011,
µέσα στα πλαίσια της επένδυσης των Ευρώ 1.945.600,00, για την οποία έχει
εγκριθεί επιχορήγηση Ευρώ 580.000,00 βάσει του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004.
Στην χρήση 2007 η εταιρεία κατέβαλλε ποσό Ευρώ 119.257,82 ενώ το υπόλοιπο
του δανείου είναι Ευρώ 572.242,30.
γ) Κέρδη και Ζηµίες
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 9.052.553,84 από τα
οποία Ευρώ 5.159.144,40 αποτελούν πωλήσεις προϊόντων που παράγει το
εργοστάσιο της εταιρείας, Ευρώ 3.505.345,32 πωλήσεις εµπορευµάτων, ποσό
Ευρώ 360.000,00 αφορά παροχή υπηρεσιών για συντήρηση καλουπιών και Ευρώ
28.064,12 πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε Ευρώ
8.520.129,11. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ
322.854,65 αναλύονται ως εξής: Ευρώ 209.885,18 σε αµοιβές και έξοδα του
προσωπικού ∆ιοίκησης, Ευρώ 57.820,18 σε αµοιβές και παροχές τρίτων
(δικηγόρων, ορκωτών ελεγκτών και ερευνητών-αναλυτών), Ευρώ 23.528,72 σε
αποσβέσεις παγίων και Ευρώ 31.620,57 σε λοιπά έξοδα (έξοδα κίνησης ΙΧ
αυτοκινήτου, έξοδα ταξιδιών και λοιπά έξοδα διοικήσεως). Τα έξοδα λειτουργίας
διάθεσης, που ανήλθαν σε Ευρώ 318.432,69 αφορούν σε Ευρώ 35.907,56 αµοιβές
και εργοδοτικές εισφορές του οδηγού, Ευρώ 40.131,67 αµοιβές και παροχές τρίτων,
Ευρώ 13.467,04 αποσβέσεις παγίων και Ευρώ 228.926,42 λοιπά έξοδα (κυρίως
έξοδα µεταφοράς πωλήσεων και κίνησης φορτηγού).
Η χρήση έκλεισε µε ζηµία ύψους Ευρώ 592.337,34.
δ) Εισροή ρευστού
Οι εισπρακτέοι λογαριασµοί της Vivartia εξοφλούνται τέσσερις µήνες µετά
την έκδοση των τιµολογίων. Έτσι, από τον ∆εκέµβριο του 2003 αποφασίσθηκε και
υπογράφηκε σύµβαση factoring µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Στην χρήση
του 2007 συνέχισε να λειτουργεί ικανοποιητικά το factoring.
2

ε) Σχόλια
Τα αποτελέσµατα αυτής της περιόδου επιβαρύνθηκαν περαιτέρω από την
αύξηση των τιµών των πρώτων υλών, εξαιτίας της ιλιγγιώδους πορείας της τιµής του
πετρελαίου.
3. Ασφάλεια
Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε έτσι ώστε να συµµορφώνεται απόλυτα προς
όλους τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας. Όλα τα µηχανήµατα, ακόµα και αυτά που
δεν κατασκευάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρουν πιστοποιητικό CE. Έχουν
υποστεί πολλαπλές επιθεωρήσεις από τα αρµόδια όργανα που προβλέπουν οι
κανονισµοί και κυβερνητικές αρχές που βεβαίωσαν την συµµόρφωση αυτή. Όπως
επιβάλλει το εθνικό δίκαιο έχει συνταχθεί από το προσωπικό διοίκησης µια
λεπτοµερής µελέτη για την ασφάλεια και έχει υποβληθεί για έγκριση. Αυτή η µελέτη
ασφάλειας προβλέπει συγκεκριµένες ενέργειες που προωθούν ένα ακόµα
περισσότερο ασφαλές περιβάλλον.
∆εν έχουν αναφερθεί ατυχήµατα από το προσωπικό της εταιρείας εκτός από
µικρά γδαρσίµατα, κοψίµατα κ.λ.π. που αντιµετωπίστηκαν µε εξοπλισµό πρώτης
βοήθειας που βρίσκεται στον χώρο παραγωγής.
4. Απουσίες
Οι συνολικές απουσίες λόγω ασθενείας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
ανήλθαν σε 22 εργάσιµες ανθρωποηµέρες (2 εργαζόµενοι, 15 και 7 µέρες
αντίστοιχα).
5. Περιβάλλον
Συντάχθηκε λεπτοµερής έκθεση περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, που
σύµφωνα µε το τοπικό δίκαιο αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση οικοδοµικής
αδείας. Αυτή η έκθεση εγκρίθηκε και όλες οι κατασκευές και εγκαταστάσεις
µηχανηµάτων έχουν γίνει σύµφωνα µε αυτή τη µελέτη.
Τα βασικά σηµεία για την ελαχιστοποίηση ή και την εξαφάνιση των
περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων είναι τα εξής:
α. ∆εν χρησιµοποιείται κανένα άλλο καύσιµο εκτός από ηλεκτρικό ρεύµα και
ως εκ τούτου δεν υπάρχουν εκποµπές αερίων
β. 100% ανακύκλωση όλων των χρησιµοποιηµένων πρώτων υλών µε την
επιστροφή των αποκοµµάτων των άδειων φιαλών από τους πελάτες και µε την
επαναχρησιµοποίησή τους στα µεσαία στρώµατα.
γ. Ανακύκλωση όλων των πλαστικών σάκων συσκευασίας µε επιστροφή
από τους πελάτες και διάθεσή τους προς αναγέννηση.
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δ. Ανακύκλωση των χάρτινων και ξύλινων ειδών συσκευασίας µε προώθηση
πολλαπλών χρήσεων.
ε. Κλειστό σύστηµα νερού και ως εκ τούτου µηδαµινή απώλεια νερού.
στ. Ασφαλής δεξαµενή για τα υγρά λιπαρά απόβλητα από τις µηχανές, την
καθαριότητα κ.λ.π.
Η εταιρεία έχει χρηµατοδοτήσει τις εκσκαφές που διενεργήθηκαν από την
Αρχαιολογική υπηρεσία στο ακίνητο της εταιρείας προκειµένου να ανασυρθούν,
καταχωρηθούν και µεταφερθούν προς αποθήκευση όλα τα ευρήµατα από το ακίνητο
της εταιρείας.
6. Ίσες ευκαιρίες εργασίας
Στην Εταιρεία σήµερα εργάζονται 17 άντρες και 1 γυναίκα. Οι βασικές
πρωτοβουλίες για την προώθηση ίσων ευκαιριών για νέους και υφισταµένους
εργαζοµένους είναι οι ακόλουθες:
α. Οι εργαζόµενοι προσλαµβάνονται µε βάση τις γνώσεις, την εµπειρία και
τις ικανότητές τους, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ηλικία, το φύλο ή άλλοι
παράγοντες που δεν επηρεάζουν ευθέως την απόδοσή τους στα καθήκοντά τους.
β. Σε όλους τους εργαζοµένους προσφέρεται εκπαίδευση και διαβεβαίωση
ότι, σε περίπτωση που ανακύψει ανάγκη, οι υπάρχοντες εργαζόµενοι θα έχουν
προτεραιότητα για την ανάληψη νέων ή ανώτερων θέσεων.
γ. Ενθαρρύνονται τα σχόλια και οι εισηγήσεις από τους εργαζοµένους προς
την διοίκηση για έναν αριθµό θεµάτων που επηρεάζουν το περιβάλλον εργασίας, τις
διαδικασίες, την ασφάλεια και σχετικά θέµατα.
7. Συνήθης επαγγελµατική συµπεριφορά
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Elopak Plastic Systems Ελλάς
ΑΒΕΕ µε το παρόν βεβαιώνουµε, απ' όσα είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι η
Elopak Plastic Systems Ελλάς ΑΒΕΕ κατά την διάρκεια της λειτουργίας της
εταιρείας και µέχρι σήµερα, έχει χειριστεί τις επαγγελµατικές της υποθέσεις
σύµφωνα µε τις αρχές Συνήθους Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς της Elopak,
συµπεριλαµβανοµένης και της αρχής ότι κανένας εργαζόµενος ή στέλεχος του
Elopak Group δεν θα αναµειχθεί, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, σε διαφθορά,
ανάρµοστη εµπορική επιρροή ή ξέπλυµα χρήµατος.
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8. ∆είκτες
Αναλογία
Κυκλοφορούν
κεφαλαίων προς
Ενεργητικό/
Κυκλοφορούν
Σύνολο
Ενεργητικό
Ενεργητικού
Γενική
Κυκλοφορούν
Ρευστότητα
Ενεργητικό/
Οικονοµικής
Βραχ.
Μονάδας
Υποχρεώσεις
Οικονοµική
Ίδια Κεφάλαια/
Αυτάρκεια
Συνολικές
Υποχρεώσεις
Μονάδος
Μικτό Περιθώριο
Μικτά Κέρδη/
Κέρδους
Πωλήσεις
Αποδοτικότητα
Καθαρά Κέρδη/
Ιδίων Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια
Κυκλοφορία
Αποθέµατα Χ360
Αποθεµάτων
µέρες/ Κόστος
Πωληθέντων
Μέσος Χρόνος
Απαιτήσεις από
Είσπραξης
πελάτες Χ360 /
Κύκλος
Απαιτήσεων από
Πελάτες
Εργασιών

3.082.282

9.671.944

0,32

3.082.282

4.397.080

0,70

3.386.129

6.285.815

0,54

532.425

9.052.554

5,88%

-473.051

3.386.129

-13,97%

1.504.587
Χ360

8.520.129

64 ηµέρες

912.835 Χ360

9.052.554

36 ηµέρες

9. Προβλεπόµενη εξέλιξη εταιρείας
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις στον προϋπολογισµό (budget) της εταιρείας για
το 2008, οι πωλήσεις θα είναι αυξηµένες λογω της κυκλοφορίας προϊόντων ΡΕΤ για
τον βασικό πελάτη µας Vivartia, καθώς και άλλων προϊόντων ΡΕΤ για άλλους
πελάτες. Τέλος, οι προοπτικές της εταιρείας εν όψει της οργανώσεώς της, του
σύγχρονου εξοπλισµού της και της εµπειρίας των µελών του ∆Σ προοιωνίζονται
πολύ καλές.
10. ∆ραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης
Η Εταιρεία µας δεν δραστηριοποιείται στους τοµείς έρευνων και ανάπτυξης.
11. ∆ιαχείριση κινδύνων
α. Κίνδυνος Αγοράς: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στην παραγωγή
και εµπορία πλαστικών φιαλών και πωµάτων για ένα συγκεκριµένο πελάτη. Η
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ύπαρξη µόνο ενός πελάτη δηµιουργεί κίνδυνους, αλλά η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι αυτή τη
στιγµή η Εταιρεία δεν διατρέχει σηµαντικό κίνδυνο, λόγω του µεγέθους και της
αξιοπιστίας του πελάτης της, που είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες πώλησης
γαλακτοκοµικών στην Έλλάδα καθώς και την µέχρι τώρα συνεργασία τους.
Επιπλέον, σηµειώνουµε ότι η διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία
και µε άλλους µικρότερους πελάτες.
β. Πιστωτικός κίνδυνος: ∆εν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος διότι η είσπραξη των
απαιτήσεών µας από τον πελάτη Vivartia γίνονται µέσω φάκτορινγκ χωρίς δικαίωµα
αναγωγής.
γ. Κίνδυνος µεταβολής τιµών α’ υλών: Υπάρχει έγγραφη συµφωνία µε τον πελάτη
Vivartia για αύξηση των τιµών πώλησης των προϊόντων µας εφόσον αυξηθούν οι
τιµές των πρώτων υλών.
δ. Κίνδυνος ρευστότητας: Οι ανάγκες ρευστότητας της εταιρίας ικανοποιούνται
πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε χρηµατικών αναγκών σε
συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων.
ε. Κίνδυνος επιτοκίων: Τα έσοδα και οι ταµειακές ροές της Εταιρίας επηρεάζονται
σε µικρό βαθµό από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιµα
προς επένδυση εξαρτώνται κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ τα οποία αφενός
έχουν ιστορικά χαµηλή µεταβλητότητα και αφετέρου η προβλεπόµενη µεταβλητότητα
της αγοράς για µελλοντικές χρήσεις παραµένει επίσης ιδιαίτερα χαµηλή.
στ. Συναλλαγµατικός κίνδυνος: ∆εν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος διότι οι
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα είναι σχεδόν µηδενικές.
Τα δάνεια της Εταιρείας ανέρχονται κατά την 31.12.2007 σε Ευρώ 923.261,27 µε
επιτόκιο Euribor πλέον 2%, πλέον 0,6% Ν.128/75. Ο επιτοκιακός κίνδυνος από
ληφθέντα δάνεια αξιολογείται να είναι σηµαντικός δεδοµένου ότι η Εταιρεία έχει
σηµαντικό δανεισµό. Όµως λόγω της ιστορικά χαµηλής µεταβλητότητας των
επιτοκίων του Ευρώ και αφού η προβλεπόµενη µεταβλητότητα της αγοράς για
µελλοντικές χρήσεις παραµένει χαµηλή δεν αναµένεται οι µεταβολές του να
επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα της Εταιρίας.
Τέλος, παρέχουµε τις λοιπές πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία σύµφωνα µε
τον ΚΝ 2190/20. Η Εταιρεία έχει στην κυριότητά της εννέα (9) αγροτεµάχια στην
θέση «Καψοβάτι» του Αιγινίου Πιερίας συνολικής επιφάνειας 40.250 τµ, αξίας
κτήσεως Ευρώ 104.705, επί των οποίων έχει ανεγερθεί το εργοστάσιο της εταιρείας
8.425,16 τµ.
Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήµατα.
Η Εταιρεία δεν έχει λογαριασµούς συναλλάγµατος.
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Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό
κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιµελής, έχουµε την τιµή να θέσουµε υπό
την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων τον Ισολογισµό της εταιρικής
χρήσεως από 01-01-2007 µέχρι 31-12-2007 µαζί µε το κατά νόµο προσάρτηµα και
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, µε την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.
Αιγίνιο Πιερίας,
14 Φεβρουαρίου 2008
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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